Česká lékárnická komora
Tisková zpráva

Doporučení lékárnám
Česká lékárnická komora vydala doporučení pro lékárny.
Chce zamezit nezákonnému nakládání s daty o pacientech.
Praha 5. 8. 2009 Dne 3. srpna 2009 předal inspektor Úřadu pro ochranu osobních
údajů (ÚOOÚ) kontrolní protokol Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). V rámci kontroly
Centrálního úložiště elektronických receptů bylo zjištěno, že SÚKL koná nad rámec
pravomocí ukládaných mu zákonem o léčivech a v rozporu se zákonem o ochraně osobních
údajů. Česká lékárnická komora (ČLnK) poukazuje od prosince 2008 na nezákonný postup
SÚKL a nynější rozhodnutí ÚOOÚ její postoj potvrzuje.
ČLnK nemá v současné době k dispozici úplné znění kontrolního protokolu, proto jí
nejsou známy podrobnosti o výhradách ÚOOÚ k předávaným datům. Z dostupných informací
nelze přímo určit, které údaje shromažduje SÚKL nezákonně. SÚKL v této souvislosti
prohlásil, že se k obsahu kontrolní zprávy nebude vyjadřovat.
Z těchto důvodů a v zájmu předcházení dalšího nezákonného shromažďování dat o
pacientech ČLnK doporučuje:
1) lékárnám nepřipojeným k databázi SÚKL nadále setrvat v tomto stavu a nezřizovat
připojení k SÚKL,
2) lékárnám se zřízeným připojením k databázi SÚKL pozastavit poskytování VŠECH
údajů o vydaných léčivých přípravcích,
3) všem lékárnám bez ohledu na to, zda jsou připojeny k databázi SÚKL, vydávat
přípravky s obsahem pseudoefedrinu VÝHRADNĚ na lékařský předpis.
„Dřívější dobrozdání ÚOOÚ, kterým se SÚKL nyní zaštiťuje, bylo vydáno dávno před
zahájením sběru dat o pacientech“, uvádí viceprezident ČLnK Mgr. Michal Hojný. Prezident
ČLnK Mgr. Stanislav Havlíček k tomu dodává: „SÚKL by měl neprodleně zveřejnit výhrady
ÚOOÚ. Veřejnost má právo vědět, v čem SÚKL pochybil.“
ČLnK upozorňuje na to, že všechny dosud poskytnuté údaje byly shromážděny v rozporu
se zákonem a za užití centrálního úložiště elektronických receptů, které má sloužit výlučně
k elektronické preskripci. Tu SÚKL dosud neuvedl do provozu.
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